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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios žemės ūkio politikos pakeitimų iš 
dalies keičiant reglamentus (EB) Nr. 320/2006, (EB) Nr. 1234/2007, (EB) Nr. 3/2008 ir 
(EB) Nr. […]/2008
(COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0306),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 36 ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0241/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Grūdų atžvilgiu sistema turėtų būti 
pakeista siekiant užtikrinti, kad šis 
sektorius būtų konkurencingas ir 
orientuotas į rinką, išlaikant intervencijos 
galimybę kaip apsaugos priemonę rinkos 
žlugimo atveju ir padedant ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie rinkos sąlygų. 
Tarybos išvadose dėl kukurūzams 

(3) Grūdų atžvilgiu sistema turėtų būti 
pakeista siekiant užtikrinti, kad šis 
sektorius būtų konkurencingas ir 
orientuotas į rinką, išlaikant intervencijos 
galimybę kaip apsaugos priemonę rinkos 
žlugimo atveju ir padedant ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie rinkos sąlygų. 
Tarybos išvadose dėl kukurūzams 
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taikomos intervencinės sistemos reformos 
numatyta, kad atliekant reformos 
patikrinimą reikėtų peržiūrėti visą grūdų 
intervencinę sistemą, remiantis tyrimo 
rezultatais, kurie rodo, kad atsirastų tam 
tikra papildomos miežių intervencijos
rizika, jei kainos būtų žemos. Tačiau nuo 
tada grūdų sektoriaus perspektyva labai 
pasikeitė, ir dėl didėjančios pasaulinės 
paklausos bei nepakankamų grūdų išteklių 
pasaulyje šiam sektoriui būdingos 
palankios pasaulinės rinkos kainos. Todėl 
panaikinus kitų pašarinių grūdų 
intervencinius pirkimus tokiam pačiam 
laikotarpiui, koks taikomas kukurūzų 
reformai, būtų galima taikyti intervenciją 
išvengiant neigiamo poveikio visai grūdų 
rinkai. Grūdų sektoriaus perspektyva taip 
pat taikoma kietiesiems kviečiams, todėl 
intervencinis supirkimas galėtų būti 
panaikintas, nes jis tapo nereikalingas, 
kadangi rinkos kaina visada yra daug 
didesnė už intervencinio supirkimo kainą. 
Kadangi grūdų intervenciniai pirkimai 
turėtų būti apsaugos priemonė, o ne 
kainodarą veikiantis veiksnys, skirtingas 
derliaus nuėmimo laikotarpis valstybėse 
narėse, veiksmingai pradedančiose savo 
prekybos kampanijas, jau nėra svarbus, 
nes pagal šią sistemą jau nenumatoma, 
kad kainos turi atitikti intervencinius 
lygius, prie kurių pridedamas kiekvieno 
mėnesio kainos padidinimas. Siekiant šią 
sistemą supaprastinti, reikėtų visoje 
Bendrijoje suderinti grūdų intervencijos 
datas.

taikomos intervencinės sistemos reformos 
numatyta, kad atliekant reformos 
patikrinimą reikėtų peržiūrėti visą grūdų 
intervencinę sistemą, remiantis tyrimo 
rezultatais, kurie rodo, kad atsirastų tam 
tikra papildomos miežių intervencijos 
rizika, jei kainos būtų žemos. Tačiau nuo 
tada grūdų sektoriaus perspektyva labai 
pasikeitė, ir dėl didėjančios pasaulinės 
paklausos bei nepakankamų grūdų išteklių 
pasaulyje šiam sektoriui būdingos 
palankios pasaulinės rinkos kainos. Todėl 
panaikinus kitų pašarinių grūdų 
intervencinius pirkimus tokiam pačiam 
laikotarpiui, koks taikomas kukurūzų 
reformai, būtų galima taikyti intervenciją 
išvengiant neigiamo poveikio visai grūdų 
rinkai. Grūdų sektoriaus perspektyva taip 
pat taikoma kietiesiems kviečiams, todėl 
intervencinis supirkimas galėtų būti 
panaikintas, nes jis tapo nereikalingas, 
kadangi rinkos kaina visada yra daug 
didesnė už intervencinio supirkimo kainą. 
Kadangi grūdų intervenciniai pirkimai 
turėtų būti apsaugos priemonė, intervenciją 
reikėtų pradėti taikyti tik paskutiniaisiais 
prekybos metų mėnesiais.

Or. fr

Pagrindimas

Intervenciją pradedant keletą mėnesių prieš baigiantis prekybos metams būtų galima išvengti 
spekuliacijos ir vis dėlto išsaugoti intervencijos, kaip apsaugos priemonės, vaidmenį.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Numatoma, kad kiaulienos gamyba ir 
vartojimas vidutinės trukmės laikotarpiu 
išaugs, nors lėčiau nei per pastarąjį 
dešimtmetį, nes atsirado konkurencija su 
vištienos sektoriumi ir išaugo pašarų 
kainos. Manoma, kad kiaulienos kainos 
išliks šiek tiek didesnės už intervencinę 
kainą. Daugelį metų kiaulienos 
intervencinis supirkimas nebuvo taikomas, 
todėl atsižvelgiant į situaciją rinkoje ir 
rinkos perspektyvas toks supirkimas turėtų 
būti panaikintas.

(5) Numatoma, kad kiaulienos gamyba ir 
vartojimas vidutinės trukmės laikotarpiu 
išaugs, nors lėčiau nei per pastarąjį 
dešimtmetį, nes atsirado konkurencija su 
vištienos sektoriumi ir išaugo pašarų 
kainos. Manoma, kad kiaulienos kainos 
išliks šiek tiek didesnės už intervencinę 
kainą. Daugelį metų kiaulienos 
intervencinis supirkimas nebuvo taikomas, 
todėl atsižvelgiant į situaciją rinkoje ir 
rinkos perspektyvas reikia išlaikyti 
intervencijos principą – niekada negalima 
atmesti staigaus rinkos pasikeitimo dėl 
sveikatos arba kitų priežasčių – siekiant 
išsaugoti apsaugos priemonę, bet 
intervencija turėtų būti taikoma 0 tonų.

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Šių produktų intervencija galėtų būti 
saugiai panaikinta 2009 m., nes dabartinė 
padėtis rinkoje ir rinkos perspektyvos 
rodo, kad šiems produktams 2009 m. 
intervencija visais atvejais nebūtų 
taikoma. 

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Darbotvarkėje 2000 2,4 % buvo 
padidinti pieno referenciniai kiekiai visoje 
ES. Tai, viena vertus, pasireiškė 
specifiniais nacionaliniais padidinimais 
Italijai, Ispanijai, Graikijai, Airijos 
Respublikai ir Šiaurės Airijai dviejų metų 
laikotarpiu nuo 2000–2001 iki 2001–2002 
ir, kita vertus, 1,5 % pieno kvotų 
padidinimu trijų metų laikotarpiu nuo 
2006–2007 iki 2008–2009 metų visoms 
valstybėms narėms, kurioms kvota 
specialiai nedidinama. 2003 m. birželio 
mėn. Taryba priėmė kompromisą, kad 
dabartinis pieno kvotų režimas turėtų būti 
pratęstas iki 2014–2015 m. Be to, 
Graikijai kvota buvo padidinta 120,000 
tonų, Azorų saloms – 50,000 tonų nuo 
2005–2006 m. (sumažinta palyginus su 
73,000 papildomų tonų 2003–2004 m. ir 
61,500 papildomų tonų 2004–2005 m.). 
Buvo susitarta dėl papildomo kvotų 
padidinimo 2 % 27 narių ES 2008–
2009 pieno kvotų metais.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytas kvotų didinimas yra istorinio vystymosi dalis; jis turi būti įtrauktas į 
konstatuojamąsias pasiūlymo dėl būklės patikros dalis.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius pieno 
kvotų kiekius, pieno gamyba Bendrijoje 
vidutinės trukmės laikotarpiu palaipsniui, 
tačiau nesmarkiai sumažės, nes valstybėse 
narėse, kurios nebuvo Bendrijos narės iki 
2004 m. plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl kvotų taikymo auga labai lėtai. Taip pat 
numatoma, kad numatytuoju laikotarpiu vis 
daugiau pieno bus priduodama į pienines 
perdirbti. Taigi, esant didelei vidaus ir 
išorės paklausai pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Numatyta, kad kvotos bus baigtos taikyti 
2015 m., kad būtų galima palaipsniui 
atlikti atitinkamus patikslinimus. Todėl 
laipsniškai panaikinus pieno kvotų sistemą 
kasmet didinant kvotų kiekį, kaip numatyta 
šio reglamento I priede (1 % per vienerius 
prekybos metus nuo 2009–2010 m. iki 
2013–2014 m.), pereinamasis laikotarpis 
būtų sklandus ir būtų išvengta didelių 
tikslinimų kvotas nustojus taikyti.

(8) Numatoma, kad dėl apribojimų, 
atsiradusių nustačius didžiausius 
nacionalinių pieno kvotų kiekius, pieno 
gamyba Bendrijoje vidutinės trukmės 
laikotarpiu palaipsniui, tačiau nesmarkiai 
sumažės, nes valstybėse narėse, kurios 
nebuvo Bendrijos narės iki 2004 m. 
plėtros, dėl tebevykstančio 
restruktūrizavimo pieno gamyba, kaip 
pragyvenimo šaltinis, mažėja, o gamyba 
dėl nacionalinių kvotų taikymo auga labai 
lėtai. Taip pat numatoma, kad numatytuoju 
laikotarpiu vis daugiau pieno bus 
priduodama į pienines perdirbti. Taigi, 
esant didelei vidaus ir išorės paklausai 
dabartinė pieno kvotų sistema riboja 
gamybos plėtrą, priešingai nei tuomet, kai 
kvotos buvo pradėtos taikyti susidarius 
produkcijos pertekliui. Esant tokiai rinkos 
padėčiai, dėl kvotų blogėja rinkos 
orientavimas, nes taikant kvotas ūkininkai 
negali normaliai prisitaikyti prie kainų 
pokyčių, o sektoriaus našumas negali 
didėti, nes lėtėja restruktūrizavimas. 
Dabartinė pieno kvotų sistema bus baigta 
taikyti 2015 m. Todėl laipsniškai 
panaikinus pieno kvotų sistemą kasmet 
didinant kvotų kiekį, kaip numatyta šio 
reglamento I priede (2 % 2008–2009 
prekybos metais ir 1 % 2009–2010 ir 
2010–2011 prekybos metais), pereinamasis 
laikotarpis būtų sklandesnis ir būtų 
išvengta didelių tikslinimų kvotas nustojus 
taikyti.

Or. en

Pagrindimas
Visoje ES pieno kvotos išnaudojamos nepakankamai. 2006–2007 kvotų metų skaičiai rodo, 
kad ES lygmeniu buvo neišnaudotos 1,9 mln. tonų , 18 iš 27 valstybių narių pagamino mažiau 
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negu leidžiama pagal nacionalines kvotas. Negalutiniais duomenimis padėtis 2007–2008 
metais yra panaši. Pranešėjas siūlo be 2 % padidinimo 2008–2009 metais, dėl kurio jau 
susitarta, paremti pieno kvotų padidinimą 1 % 2009–2010 ir 2010–2011 prekybos metais. 
Pranešėjas siekia iš naujo įvertinti padėtį rinkoje per vėlesnius kvotų metus, nes pieno rinka 
greitai vystosi.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) ES lygmeniu pieno kvotos  bendrai 
išnaudojamos nepakankamai.

Or. en

Pagrindimas

Visoje ES pieno kvotos išnaudojamos nepakankamai. 2006–2007 kvotų metų skaičiai rodo, 
kad ES lygmeniu buvo neišnaudotos 1,9 mln. tonų , 18 iš 27 valstybių narių pagamino mažiau 
negu leidžiama pagal nacionalines kvotas. Europos Komisija mano, kad dabartiniais 2007–
2008 kvotų metais (tikslūs skaičiai bus žinomi tik 2008 m. rugsėjo mėn.) bus neišnaudota 3 
mln. tonų kvotų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kaip buvo matyti įgyvendinant 
2003 m. bendrosios žemės ūkio politikos 
reformą, norint sustiprinti Bendrijos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumą ir 
paskatinti labiau į rinką orientuotą bei 
darnų ūkininkavimą, reikia toliau tęsti 
perėjimo nuo paramos už gamybą prie 
paramos gamintojui procesą, panaikinant 
2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1234/2007, nustatančiame bendrą 

(13) Kaip buvo matyti įgyvendinant 
2003 m. bendrosios žemės ūkio politikos 
reformą, norint sustiprinti Bendrijos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumą ir 
paskatinti labiau į rinką orientuotą bei 
darnų ūkininkavimą, reikia toliau tęsti 
perėjimo nuo paramos už gamybą prie 
paramos gamintojui procesą, panaikinant 
2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1234/2007, nustatančiame bendrą 
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žemės ūkio rinkų organizavimą ir 
konkrečias tam tikriems žemės ūkio 
produktams taikomas nuostatas (Bendras 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentas), numatytą pagalbą už 
sausuosius pašarus, linus, kanapes bei 
bulvių krakmolą ir integruojant paramą už 
šiuos produktus į kiekvieno ūkio pajamų 
rėmimo sistemą, atsietą nuo gamybos. Kaip 
buvo matyti įgyvendinant 2003 m. BŽŪP 
reformą, nors ūkininkams išmokant nuo 
gamybos atsietą paramą faktinė mokama 
suma lieka nepakitusi, bet pajamų rėmimo 
pagalbos veiksmingumas labai padidėja.

žemės ūkio rinkų organizavimą ir 
konkrečias tam tikriems žemės ūkio 
produktams taikomas nuostatas (Bendras 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentas), numatytą pagalbą už linus, 
kanapes bei bulvių krakmolą ir integruojant 
paramą už šiuos produktus į kiekvieno ūkio 
pajamų rėmimo sistemą, atsietą nuo 
gamybos. Kaip buvo matyti įgyvendinant 
2003 m. BŽŪP reformą, nors ūkininkams 
išmokant nuo gamybos atsietą paramą 
faktinė mokama suma lieka nepakitusi, bet 
pajamų rėmimo pagalbos veiksmingumas 
labai padidėja.

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 2000 m. Taryba nusprendė 
laipsniškai panaikinti pagalbą už trumpą 
linų pluoštą ir kanapių pluoštą. Šis 
sprendimas, įsigaliojantis 2009–2010 
prekybos metais, įgyvendintas bendro 
rinkų organizavimo tvarką iš dalies 
pakeitus Reglamentu (EB) Nr. 247/2008. 
Nuo tų pačių metų buvo pradėta 
laipsniškai naikinti tradicinėse vietovėse 
auginamų linų perdirbėjams mokamą 
papildomą pagalbą už perdirbimą. 
Pagalba už ilgą linų pluoštą turėtų būti 
atsieta nuo gamybos. Tačiau tam, kad šios 
pramonės šakos subjektai galėtų prie to 
prisitaikyti, pirmasis perėjimo prie 
bendrosios išmokos schemos etapas turėtų 
būti įgyvendintas 2011 m., o antrasis –
2013 m.

(14) Komisijos ataskaitoje Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl lino ir kanapių 
sektoriaus (COM(2008)0307) 
patvirtinama pagalbos už lino ir kanapių 
perdirbimą priemonių tinkamumas ir 
veiksmingumas. Komisija patvirtina labai 
teigiamą lino ir kanapių kultūrų poveikį 
aplinkos apsaugai ir biologinei įvairovei, 
ypač skatinant sėjomainą, darbo vietų 
regionuose, kuriuose sudėtingos sąlygos, 
kūrimui ir išsaugojimui ir naujų 
pardavimo rinkų, ypač biologinių 
medžiagų, vystymui. Be to, Komisija 
pabrėžia, kad pagalbos priemonių 
panaikinimas būtų rizikingas. Todėl 
dabartinė tvarka turėtų būti išlaikyta bent 
iki 2012–2013 prekybos metų.

Or. fr



PE407.828v01-00 12/36 PR\727830LT.doc

LT

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Pagalbos už sausuosius pašarus 
skyrimo tvarka buvo pakeista 2003 m., kai 
dalis pagalbos buvo skirta gamintojams ir 
atsieta nuo gamybos. Kad BŽŪP reformos 
patikrinimas būtų labiau orientuotas į 
rinką ir atsižvelgiant į dabartines pašarų 
rinkos perspektyvas, perėjimą prie visiškai 
nuo gamybos atsietos paramos visame 
sektoriuje reikėtų užbaigti nuo gamybos 
atsiejant likusią pramonei skiriamą 
pagalbą. Norint sumažinti pagalbos 
perdirbėjams nutraukimo pasekmes, 
reikėtų tinkamai sureguliuoti žaliavų 
gamintojams taikomą žaliavų kainą, kad 
atsiejus paramą nuo gamybos šiems 
gamintojams būtų suteikta daugiau teisių 
gauti tiesiogines išmokas. Pagalbos 
perdirbėjams nutraukimas taip pat yra 
pagrįstas atsižvelgiant į visų baltyminių 
augalų padėtį rinkoje ir rinkos 
perspektyvas. Atsižvelgiant į tai, kad šis 
sektorius restruktūrizuojamas nuo 
2003 m. reformos pradžios, ir kad 
neseniai nustatyta, jog gaminant 
dehidruotuosius pašarus aplinkai 
daromas ypač didelis neigiamas poveikis, 
pagalba turėtų būti atsieta nuo gamybos, 
tačiau turėtų būti numatytas trumpas 
dviejų metų pereinamasis laikotarpis, kad 
šio sektoriaus ūkininkai galėtų 
prisitaikyti.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Nuostatos dėl išskirtinių rinkos 
rėmimo priemonių, susijusių su gyvūnų 
ligomis, turėtų būti apibendrintos visam 
sektoriui taikomoje rizikos valdymo 
nuostatoje, todėl jos turėtų būti išbrauktos 
iš Reglamento (EB) Nr. 1234/2007.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Atsižvelgiant į tai, kad vis svarbiau 
veiksmingai valdyti riziką, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė 
finansiškai padėti ūkininkams arba 
gamintojų organizacijoms mokėti pasėlių 
draudimo įmokas arba finansuoti 
kompensacijas, mokamas dėl konkrečių 
ekonominių nuostolių gyvūnų ar augalų 
ligų atvejais.

Or. fr

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Gamintojų organizacijų vaidmuo (19) Pasėlių draudimas arba savitarpio 
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grupuojant tiekiamą produkciją gali būti 
labai naudingas tuose sektoriuose, 
kuriuose gamintojų ir vartotojų skaičiaus 
pusiausvyra yra sutrikusi. Todėl valstybės 
narės turėtų būti pajėgios pripažinti visų 
sektorių gamintojų organizacijas.

pagalbos fondai gali paskatinti rizikos 
valdymą, tačiau tai gali pareikalauti daug 
sąnaudų ekonominiu ir socialiniu 
požiūriu, todėl lygiagrečiai reikia skatinti 
priemonių, kuriomis būtų sukurtos 
sąlygos valdyti riziką, vystymą. Gamintojų 
ir tarpšakinių organizacijų vaidmuo 
prevenciniam valdymui grupuojant 
tiekiamą produkciją tuose sektoriuose, 
kuriuose gamintojų ir vartotojų skaičiaus 
pusiausvyra yra sutrikusi, arba gerinant 
rinkų pažinimą gali būti labai svarbus. 
Todėl valstybės narės turėtų būti pajėgios 
pripažinti visų sektorių gamintojų 
organizacijas ir profesines organizacijas. 

Or. fr

Pagrindimas

Krizės valdymo požiūriu išankstinis numatymas turi tapti prioritetiniu tikslu, nes toks 
požiūris, kai imamasi veiksmų vien tik įvykus faktui, gali reikšti dideles sąnaudas ekonominėje 
ir užimtumo srityse. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Reikia pasinaudoti dabartine 
ekonomine padėtimi ir duoti teigiamą 
ženklą visų pirma besivystančioms šalims, 
kurios jau seniai prašo panaikinti paramą 
eksportui, kurią taiko dauguma grūdus 
eksportuojančių išsivysčiusių šalių.

Or. fr
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 dalis išbraukiama. Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Net jei kiaulienos intervencinis supirkimas ilgai nebuvo taikomas, neišmintinga jį išbraukti, 
nes, viena vertus, visada gali atsirasti naujų epizootinių ligų, kurios gali sukelti rimtas 
problemas rinkoje, ir, kita vertus, padėtis grūdų rinkoje yra visiškai nauja.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio II poskirsnio 11 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) grūdams – nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 
31 d.;

a) grūdams – nuo kovo 1 d. iki gegužės 
31 d.;

Or. fr

Pagrindimas

Užuot numačius konkursų sistemą, dėl kurios galėtų sumažėti kainos, geriau reikėtų pakeisti 
intervencijos laikotarpį apribojant jį keliais mėnesiais prekybos metų pabaigoje; tai leistų 
sistemai atlikti saugos priemonės vaidmenį ir išvengti spekuliacijų.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio II poskirsnio 11 straipsnio c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) galvijienai – bet kuriuos visus prekybos 
metus;

c) galvijienai ir kiaulienai – bet kuriuos 
visus prekybos metus;

Or. fr

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio II poskirsnio 12 straipsnio 1 dalies b a 
punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Komisija pradeda taikyti intervenciją į 
kiaulienos rinką be komiteto paramos, 
numatytos 195 straipsnio 1 dalyje, jei per 
atitinkamą laikotarpį vidutinė kiaulių 
skerdenos rinkos kaina, nustatyta pagal 
kiekvienoje valstybėje narėje atitinkamose
Bendrijos rinkose nustatytas ir pagal 
koeficientus, kurie išreiškia santykinį 
kiekvienos valstybės narės kiaulių bandos 
dydį, pakoreguotas kainas sudaro mažiau 
negu 103 % referencinės kainos ir 
tikėtina, kad laikysis šiame lygmenyje.

Or. fr

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio II poskirsnio 13 straipsnio 1 dalies d a 
punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kiaulienai  0 tonų 11 straipsnio a 
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punkte nurodytu laikotarpiu;

Or. fr

Pagrindimas

Jei vėl įvedama intervencija kiaulienai, ją reikia taikyti 0 tonų, tai būtų saugos priemonė, 
neturinti poveikio biudžetui, kol padėtis sektoriuje išlieka normali. 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies I skyriaus II skirsnio III poskirsnio 18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) II dalies I antraštinės dalies I skyriaus 
II skirsnio III poskirsnio pavadinimas 
pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„III poskirsnis
Intervencinės kainos

18 straipsnis
Intervencinės kainos

1. 10 straipsnio a, d, e ir f punktuose 
nurodytų produktų intervencines kainas ir 
kiekius viešojo konkurso būdu nustato 
Komisija. Susidarius ypatingoms 
aplinkybėms ir remiantis registruotomis 
vidutinėmis rinkos kainomis, konkurso 
procedūros arba intervenciniai kiekiai 
gali būti nustatyti kiekvienai valstybei 
narei arba valstybės narės regionui.
2. Pagal 1 dalį nustatyta intervencinė 
kaina yra ne didesnė nei:
a) atitinkama referencinė kaina, jei 
vykdomas intervencinis grūdų pirkimas;
b) vidutinė rinkos kaina, registruota 
valstybėje narėje arba jos regione ir 
padidinta tokia suma, kurią remdamasi 
objektyviais kriterijais turi nustatyti 
Komisija, jei vykdomas intervencinis 
galvijienos pirkimas;
c) 90 % referencinės kainos, jei vykdomas 
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intervencinis sviesto pirkimas;

d) referencinė kaina, jei vykdomas 
intervencinis nugriebto pieno miltelių 
pirkimas.

3. Cukraus intervencinė kaina sudaro 
80 % referencinės kainos, nustatytos 
prekybos metams, einantiems po tų 
prekybos metų, kuriais pateikiamas 
pasiūlymas. Tačiau jei mokėjimo 
agentūrai pasiūlyto cukraus kokybė 
skiriasi nuo standartinės cukraus, kuriam 
yra nustatyta referencinė kaina, kokybės, 
apibrėžtos IV priedo B dalyje, 
intervencinė kaina yra atitinkamai 
didinama arba mažinama.“

Or. fr

Pagrindimas

Bendra viešųjų konkursų sistema gali iškreipti kainas ir turėti svarbias neigiamas pasekmes.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 6 punkto a punkto -i papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
31 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- i) c punktas pakeičiamas taip:

"c) šviežia arba šaldyta daugiausiai 12 
mėnesių galvijų mėsa pagal XIa priedo 
apibrėžimą ir klasifikaciją  ir suaugusių 
galvijų mėsa, pateikta skerdenų, skerdenų 
pusių, kompensuotų ketvirčių, priekinių ir 
užpakalinių ketvirčių pavidalu, 
suklasifikuota pagal Bendrijos suaugusių 
galvijų skerdenos klasifikacijos skalę, 
numatytą 42 straipsnio 1 dalyje;“
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Or. fr

Pagrindimas

Jautienos neleidžiama saugoti privačiai, nors jai gresia tos pačios nenumatytos aplinkybės, 
kaip ir kitoms mėsos rūšims. Jei ateityje šią mėsa bus galima nustatyti ir bus užtikrintas jos 
atsekamumas, jos neįtraukimas nebėra pagrįstas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
43 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„a) reikalavimais ir sąlygomis, kuriuos turi 
atitikti produktai, kad juos būtų galima 
supirkti taikant intervencinį pirkimą, kaip 
nurodyta 10 straipsnyje, arba už kurių 
privatų saugojimą skiriama pagalba, kaip 
nurodyta 31 straipsnyje, visų pirma 
atsižvelgiant į kokybę, kokybės grupes, 
kokybės klases, kategorijas, kiekius, 
pakuotes, įskaitant jų ženklinimą 
etiketėmis, didžiausią amžių, 
konservavimą, produktų, su kuriais susijusi 
intervencinė kaina, gamybos stadiją ir 
privataus saugojimo trukmę;“

„a) reikalavimais ir sąlygomis, kuriuos turi 
atitikti produktai, kad juos būtų galima 
supirkti taikant intervencinį pirkimą, kaip 
nurodyta 10 straipsnyje, arba už kurių 
privatų saugojimą skiriama pagalba, kaip 
nurodyta 31 straipsnyje, ir, kiaulienos 
atveju, minėtų produktų sąrašu, visų 
pirma atsižvelgiant į kokybę, kokybės 
grupes, kokybės klases, kategorijas, 
kiekius, pakuotes, įskaitant jų ženklinimą 
etiketėmis, didžiausią amžių, 
konservavimą, produktų, su kuriais susijusi 
intervencinė kaina, gamybos stadiją ir 
privataus saugojimo trukmę;“

Or. fr

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
44 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) 44 straipsnis išbraukiamas. Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši nuostata pasirodė veiksminga kritinės padėties atveju, pvz., 2001 m. snukio ir nagų ligos 
atveju. Tačiau Komisija nori ją išbraukti ir grindžia tai savitarpio pagalbos fondo sukūrimu 
gyvūnų ir augalų ligų atvejais. Tačiau tai papildomos, bet ne identiškos priemonės. Tuo metu, 
kai atsiranda naujos ir užkrečiamos gyvūnų ligos, pvz., mėlynojo liežuvio liga, laikantis 
atsargumo principo reikia išsaugoti 44 straipsnį.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 12 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„1. Bendrija iš dalies finansuoja 45 
straipsnyje nurodytas išskirtines paramos 
priemones, t. y. 50 % valstybių narių 
patirtų išlaidų.“

Or. fr

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
78 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a. Į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 78 
straipsnį įtraukiama ši 3a dalis:
„3a. Visos pajamos iš papildomų 
mokesčių mokėjimų ES ir sutaupytos 
lėšos, susijusios su egzistuojančių rinkos 
priemonių panaikinimu pieno sektoriuje, 
turėtų sudaryti fondą, skirtą paremti ES 
pieno sektoriaus pertvarkymo procesą. 
Pagal Reglamento (EB) Nr. [...]/2008 
[naujų tiesioginių išmokų reglamentas] 
68 straipsnį [bendros taisyklės] 
finansuojamos priemonės nėra 
finansuojamos pagal šią schemą.“

Or. en

Pagrindimas

Pieno sektorius yra jautrus sektorius. Lėšos, surinktos ir sutaupytos pieno sektoriuje turėtų 
būti panaudotos šio sektoriaus supaprastinimui ir pertvarkymui.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 17 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus I skirsnio I poskirsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) II dalies I antraštinės dalies IV 
skyriaus I skirsnio I poskirsnis 
išbraukiamas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl priežasčių, kurios jau buvo paaiškintos pateikiant Reglamento Nr. 1782/2003 pakeitimus, 
nėra pagrindo šią pagalbą panaikinti. 
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 18 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
91 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a) 91 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
pakeičiama taip:
„Nuo 2009–2010 iki 2012–2013 prekybos 
metų pagalba už linų ir kanapių šiaudų, 
skirtų trumpo pluošto gamybai,  
perdirbimą taip pat teikiama tomis 
pačiomis sąlygomis.“ 

Or. fr

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 19 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. 91 straipsnyje numatytos perdirbimo 
pagalbos už ilgą linų pluoštą suma yra 
tokia: 

 „1. 91 straipsnyje numatytos perdirbimo 
pagalbos už ilgą linų pluoštą suma yra 
tokia:

a) 200 EUR 2009–2010 ir 2010–2011
prekybos metais; ir

a) už ilgą linų pluoštą: 160 EUR už toną 
nuo 2009–2010 iki 2012–2013 prekybos 
metų;

b) 100 EUR 2011–2012 ir 2012–2013 
prekybos metais.

b) už trumpą linų ir kanapių pluoštą, 
kuriame nėra daugiau negu 7,5 % 
priemaišų ir spalių: 90 EUR už toną nuo
2009–2010 iki 2012–2013 prekybos metų;

Vis dėlto valstybė narė, pasinaudodama 
tradicinėmis pardavimų galimybėmis, taip 
pat gali nuspręsti teikti pagalbą:
a) už trumpą linų pluoštą, kuriame 
priemaišų ir spalių kiekis yra nuo 7,5 % 
iki 15 %;
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b) už kanapių pluoštą, kuriame priemaišų 
ir spalių kiekis yra nuo 7,5 % iki 25 %;
Antroje pastraipoje numatytais atvejais 
valstybė narė pagalbą skiria už kiekį, 
kuris, remiantis 7,5 % priemaišų ir spalių 
kiekiu, daugiausiai atitinka pagamintą 
kiekį.“

Or. fr

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 20 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
94 straipsnio 1 a dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a) 94 straipsnio 1a dalis pakeičiama 
taip:
„1a. Trumpam linų pluoštui ir kanapių 
pluoštui, už kurį gali būti teikiama 
pagalba, kiekvieniems prekybos metams 
nuo 2009–2010 iki 2012–2013 prekybos 
metų nustatomas 147.265 tonų didžiausias 
garantuojamas kiekis. Pagal XI priedo 
A.II. punktą tas kiekis tam tikroms 
valstybėms narėms paskirstomas kaip 
nacionalinis garantuojamas kiekis.“

Or. fr

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 20 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
94 a straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20b) 94a  straipsnis pakeičiamas taip:
„Nuo 2009–2010 iki 2012–2013 prekybos 
metų už linų plotus, kurie yra XI priedo 
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A.III punkte nurodytose I ir II zonose, 
kurių šiaudų gamyba yra:

a) pirkimo–pardavimo sutarties arba 
įsipareigojimo pagal 91 straipsnio 1 dalį 
objektas; ir

b) pagalbos už perdirbimą į ilgą pluoštą 
objektas; papildoma pagalba teikiama 
pirmam patvirtintam perdirbėjui.

Papildomos pagalbos dydis yra 120 EUR 
už hektarą I zonoje ir 50 EUR už hektarą 
II zonoje.“

Or. fr

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 24 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
101 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24) 101 straipsnis išbraukiamas. 24) 101 straipsnis pakeičiamas taip:
„101 straipsnis

Pagalba už pieno produktų pirkimą pelno 
nesiekiančioms organizacijoms 

Jei susidaro arba gresia susidaryti pieno 
produktų perteklius, Komisija gali 
nuspręsti skirti pagalbą jos nustatomomis 
sąlygomis, kad pelno nesiekiančios 
organizacijos ir bendrijos galėtų 
sumažintomis kainomis pirkti grietinę, 
sviestą ir sviesto riebalus.“ 

Or. fr

Pagrindimas

Galima pritarti pagalbos komerciniam panaudojimui panaikinimu,  tačiau dėl socialinių 
priežasčių reikia išsaugoti  pagalbą pelno nesiekiančioms  organizacijoms. 
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
104 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a) 104 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

„2. Fondas finansuojamas 2010, 2011 ir 
2012 kalendoriniais metais pagal 
Reglamento (EB) Nr. [...]/2008 [naujas 
tiesioginių išmokų reglamentas][...] 
straipsnį [pagalba už tabaką].“

Or. fr

Pagrindimas

Reglamento dėl tiesioginių išmokų pakeitimo po balsavimo Europos Parlamente 2008 m. 
gegužės mėn. pasekmė.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 27 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
IV a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a) Į II dalies I antraštinę dalį 
įtraukiamas IVa  skyrius 

„IVa SKYRIUS

Rizikos valdymas

I skirsnis

Pasėlių draudimas
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112a straipsnis

Pasėlių draudimas

1. Valstybės narės gali teikti finansinius 
indėlius pasėlių draudimo įmokoms, kai 
apsidraudžiama nuo nuostolių dėl 
nepalankių klimato sąlygų.
Šiame straipsnyje „nepalankios oro 
sąlygos“ – tai tokie gamtos reiškiniai, 
kurie gali būti prilyginti stichinėms 
nelaimėms, kaip antai: šalna, kruša, 
ledas, lietus arba sausra, kurios sunaikina 
daugiau kaip 30 % atitinkamo ūkininko 
praėjusių trejų metų metinio produkcijos 
vidurkio arba trejų metų vidurkio, 
apskaičiuoto remiantis praėjusių penkerių 
metų vidurkiu, išskyrus geriausius ir 
prasčiausius produkcijos rezultatus.
2. Šie finansiniai indėliai sudaro 60 % 
draudimo įmokų ir išmokami 
individualiai arba, prireikus, kolektyvui, 
jei draudimo sutartį sudarė gamintojų 
organizacija. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į klimato padėtį arba į 
susijusio sektoriaus padėtį, gali nuspręsti 
paramos iš finansinio indėlio dalį 
padidinti iki 70 %.
Valstybės narės gali nustatyti didžiausią 
leistiną draudimo įmokos sumą, jei tokiai 
įmokai kompensuoti gali būti teikiama 
parama iš finansinio indėlio.

3. Pasėlių draudimo kompensacija 
skiriama tik tada, jei tokias nepalankias 
oro sąlygas oficialiai pripažino susijusios 
valstybės narės kompetentinga institucija. 
4. Draudimo išmokos tokiems nuostoliams 
kompensuoti neturi viršyti visų 1 dalyje 
nurodytų nuostolių kompensavimo 
išlaidų; jas išmokant, nereikalaujama 
nurodyti būsimos gamybos tipo ar kiekio 
ir nesiekiama tai nustatyti.
5. Finansiniai indėliai mokami tiesiogiai 
atitinkamam ūkininkui arba, prireikus, 
gamintojų organizacijai, kuri pasirašė 
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sutartį, atsižvelgiant į jos narių skaičių.
6. Bendrija iš Reglamento (EB) 
Nr. [...]/2008 [naujas tiesioginių išmokų 
reglamentas] [...] straipsnyje [parama 
organizuojant vieną bendrą rinką] 
nurodytų lėšų bendrai su valstybe nare 
finansuoja pastarosios finansinių indėlių 
teikimo išlaidas, sumokėdama 40 % 
reikalavimus atitinkančių draudimo 
įmokos sumų, nustatytų pagal šio 
straipsnio 2 dalį. 
Tačiau naujoms valstybėms narėms 
pirmoje pastraipoje nurodytas procentas 
sudaro 70 %.
Pirmos pastraipos nuostatomis 
nepažeidžiamos valstybių narių teisės iš
dalies ar visiškai finansuoti finansinius 
indėlius, taikant privalomas kolektyvinės 
atsakomybės sistemas susijusiuose 
sektoriuose.
7. Finansiniai indėliai nėra kliūtis 
draudimo paslaugų vidaus rinkai. 
Pagalba neturi būti teikiama tik draudimo 
paslaugoms, kurias teikia viena draudimo 
bendrovė arba bendrovių grupė, arba 
teikiama tik su sąlyga, kad draudimo 
sutartis būtų pasirašyta su toje valstybėje 
narėje įsteigta bendrove.

II skirsnis

Savitarpio pagalbos fondai gyvūnų ir 
augalų ligų atvejais

112b straipsnis

Savitarpio pagalbos fondai gyvūnų ir 
augalų ligų atvejais

1. Siekdamos kompensuoti ūkininkų 
ekonominius nuostolius dėl gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio, valstybės narės 
gali teikti jiems finansinę kompensaciją 
finansinių indėlių į savitarpio pagalbos 
fondus forma. Šiuos fondus gali valdyti 
gamintojų organizacijos ir (arba) 
tarpšakinės organizacijos 122 ir 123 
straipsniuose nurodytomis sąlygomis.
2. Šiame straipsnyje:
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a) „savitarpio pagalbos fondas“ – tai 
valstybės narės pagal nacionalinius
įstatymus akredituota ūkininkų 
apsidraudimo sistema, kurią taikant 
išmokamos kompensacinės išmokos tai 
sistemai priklausantiems ir ekonominių 
nuostolių dėl gyvūnų ligos protrūkio 
patyrusiems ūkininkams; 
b) „ekonominiai nuostoliai“ – visos 
ūkininko patirtos papildomos išlaidos dėl 
ūkininko taikytų išskirtinių priemonių, 
siekiant sumažinti tiekimą į susijusią 
rinką arba didelį gamybos sumažėjimą. 
Išlaidos, kurios gali būti kompensuojamos 
pagal kitas Bendrijos nuostatas, ir 
išlaidos, patirtos taikant visas kitas 
sveikatos ir veterinarines arba 
fitosanitarines priemones, nelaikomos 
ekonominiu nuostoliu.
3. Finansinė kompensacija iš savitarpio 
pagalbos fondo mokama tiesiogiai 
ekonominių nuostolių patyrusiems 
ūkininkams, kurie yra to fondo nariai.
Savitarpio pagalbos fondų išmokamų 
finansinių kompensacijų šaltinis:
a) ūkininkų, kurie yra fondo nariai, į 
fondą įneštos kapitalo atsargos; ir (arba)
b) fondų komercinėmis sąlygomis paimtos 
paskolos.
Pradinės kapitalo atsargos valstybės 
lėšomis nepapildomos. 
4. 1 dalyje nurodyti finansiniai indėliai 
gali būti mokami, siekiant: 
a) padengti daugiausiai trejų metų 
administracines išlaidas, patirtas steigiant 
savitarpio pagalbos fondą,
b) grąžinti komercinių paskolų, kurias 
savitarpio pagalbos fondas paėmė 
siekdamas išmokėti finansines 
kompensacijas ūkininkams, pagrindinę 
sumą ir palūkanas,
c) savitarpio pagalbos fondui išmokėti iš 
kapitalo atsargų sumas, skirtas ūkininkų 
finansinėms kompensacijoms.
Komisija 195 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
tvarka nustato ilgiausią ir trumpiausią 
paskolų, naudojamų finansiniams 
indėliams, suteikimo laikotarpį.
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Jei fondas moka finansinę kompensaciją 
pagal pirmos pastraipos c punktą, 
valstybės finansinis indėlis mokamas tuo 
pačiu ritmu, kaip nustatyta trumpiausio 
laikotarpio komercinei paskolai.
5. Parama iš finansinio indėlio negali 
viršyti 60 % 4 dalyje nurodytų išlaidų. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į susijusio 
sektoriaus padėtį, paramą iš finansinio 
indėlio gali padidinti iki 70 %. Savitarpio 
pagalbos fondui priklausantys ūkininkai 
padengia tas išlaidas, kurios nėra 
finansuojamos iš finansinių indėlių.
Valstybės narės gali nustatyti išlaidų, 
kurios gali būti padengiamos iš finansinių 
indėlių, ribas, taikydamos:
a) viršutines ribas fondui,

b) atitinkamas viršutines ribas vienetui.

6. Bendrija iš Reglamento (EB) 
Nr. [...]/2008 [naujas tiesioginių išmokų 
reglamentas] [...] straipsnyje [parama 
organizuojant vieną bendrą rinką] 
nurodytų lėšų bendrai su valstybe nare 
finansuoja pastarosios finansinių indėlių 
teikimo išlaidas, sumokėdama 40 % pagal 
šio straipsnio 4 dalį reikalavimus 
atitinkančių sumų.
Tačiau naujoms valstybėms narėms 
pirmoje pastraipoje nurodytas procentas 
sudaro 70 %.
Pirmos pastraipos nuostatomis 
nepažeidžiamos valstybių narių teisės iš 
dalies ar visiškai finansuoti finansinius 
indėlius, taikant privalomas kolektyvinės 
atsakomybės sistemas susijusiuose 
sektoriuose.
7. Valstybės narės nustato savitarpio 
pagalbos fondų sudarymo ir valdymo 
taisykles, visų pirma siekdamos suteikti 
kompensacines išmokas ūkininkams 
krizių atveju arba siekdamos tokias 
taisykles administruoti ir kontroliuoti.
8. Valstybės narės pateikia Komisijai šio 
straipsnio įgyvendinimo metinę ataskaitą. 
Ataskaitos formą, turinį, pateikimo laiką 
ir terminus nustato Komisija 195 



PE407.828v01-00 30/36 PR\727830LT.doc

LT

straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Or. fr

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 28 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
122 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a) 122  straipsnio c punktas 
pakeičiamas taip:
c) turi konkretų tikslą, kuris gali apimti 
arba, vaisių ir daržovių sektoriaus atveju, 
apima vieną iš šių tikslų:
i) užtikrinti prevencinį rizikos valdymą 
užtikrinant, kad gamyba būtų planuojama 
ir pritaikoma prie paklausos, ypač 
kokybės ir kiekio atžvilgiu,
ii) pagerinti žemės ūkio pasiūlos 
organizavimą,
iii) sutelkti pasiūlą ir tiekti į rinką jos 
narių produkciją,
iv) mažinti gamybos išlaidas ir 
sureguliuoti gamybos kainas.

Or. fr

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 29 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
123 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 a) 123 straipsnio 1 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:
c) turi konkretų tikslą, kuriuo siekiama:
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i) užtikrinti prevencinį rizikos valdymą 
gerinant rinkos pažinimą, visų pirma 
paremtą statistine pasiūlos ir paklausos 
analize ir duomenų bazių, skirtų 
naudojimui profesiniais tikslais, rengimu, 
ii) sutelkti ir koordinuoti pasiūlą ir 
prekiauti gamintojų narių produktais 
apibrėžiant sutartyje numatytus veiksmus 
ir teikiant jiems pirmenybę, 
iii) bendrai pritaikyti gamybą ir 
perdirbimą atsižvelgiant į rinkos poreikius 
ir gerinti produktą,
iv) skatinti gamybos ir perdirbimo 
racionalizaciją ir gerinimą, 
v) užtikrinti susitarimą ir kad visiems 
sektoriaus dalyviams būtų teikiama 
informacija, visų pirma perduodant žinias 
apie techninį pasirinkimą (kolektyvinį 
arba individualų), kuris gali sumažinti 
riziką, 
vii) rengti  tvarios gamybos metodų ir 
rinkos vystymosi  tyrimus,
viii) pirmenybę teikti naujovėms kokybės 
srityje ir produktų saugumui,
ix) sudaryti sąlygas aplinkos apsaugai 
renkant žemės ūkyje atsirandančias 
plastiko atliekas (gaminant silosą 
naudojamas medžiagas,  suspaudimo 
juostas) arba veterinarinio gydymo metu 
atsirandančias atliekas, tvarkant gyvūnų 
mėšlą arba įgyvendinant prisitaikymo prie 
klimato pokyčių strategiją,
x) užtikrinti informaciją apie produktą ir 
jo reklamavimą,
xi) skatinti geresnį sektoriaus veiklos 
sričių išmanymą.

Or. fr
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 29 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
123 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29b) 123 straipsnis papildomas tokia 3a 
dalimi:
„3a. Valstybės narės bet kurio 1 
straipsnyje nurodyto sektoriaus 
tarpšakines organizacijas, sukurtas visų 
arba dalies ją sudarančių organizacijų 
arba asociacijų iniciatyva, išskyrus pirmos 
dalies a punkte nurodytų sektorių 
organizacijas, taip pat gali pripažinti 
laikydamosi tos dalies b ir c punktuose 
išdėstytų sąlygų.“

Or. fr

Pagrindimas
Žemės ūkio pasiūlos organizavimas visada rėmėsi rinkos reguliavimo priemonėmis. Tačiau 
gamybos organizavimas ir santykių plėtra sektorių viduje vystėsi labai skirtingai, 
priklausomai nuo valstybės narės ir (arba) produktų. Komisija siūlo, kad valstybės narės 
galėtų pripažinti visų sektorių gamintojų organizacijas, tai turi galioti ir tarpšakinėms 
organizacijoms.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 30 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
162 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a) 162 straipsnio 1 dalies a punkto i 
papunktis išbraukiamas. *
* Atitinkamai turi būti pakeisti 
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
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straipsniai ir priedai.

Or. fr

Pagrindimas

ES eksporto grąžinamosios išmokos visada buvo labai kritikuojamos besivystančių šalių. 
Atsižvelgiant į dabartinę padėtį atrodo tinkama jas panaikinti grūdams ir pasiūlyti panaikinti 
eksporto grąžinamąsias išmokas ryžiams, tuo labiau, kad Komisija tai jau numatė vykstant 
Dohos deryboms.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 30 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
162 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30b) 162 straipsnio 1 dalies a punkto ii 
papunktis išbraukiamas. *
* Atitinkamai turi būti pakeisti 
Reglamento Nr. 1234/2007 straipsniai ir 
priedai.

Or. fr

Pagrindimas

ES eksporto grąžinamosios išmokos visada buvo labai kritikuojamos besivystančių šalių. 
Atsižvelgiant į dabartinę padėtį atrodo tinkama jas panaikinti grūdams ir pasiūlyti panaikinti 
eksporto grąžinamąsias išmokas ryžiams, tuo labiau, kad Komisija tai jau numatė vykstant 
Dohos deryboms. 
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 32 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
184 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(5) iki 2011 m. birželio 30 d. Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl 
sklandaus laipsniško pieno kvotų sistemos 
panaikinimo sąlygų, įskaitant, visų pirma, 
galimą tolesnį kvotų didinimą arba galimą 
papildomo mokesčio mažinimą.“

„(5) iki 2010 m. gruodžio 31 d. Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl 
padėties pieno rinkoje. Prireikus su 
ataskaita pateikiami atitinkami 
pasiūlymai.“

Or. en

Pagrindimas
Siūloma reikalauti, kad Komisija pateiktų ataskaitą anksčiau. Pranešėjas pritaria pieno kvotų 
padidinimui 1 % 2009–2010 ir 2010–2011 prekybos metais, tačiau siekia iš naujo įvertinti 
padėtį rinkoje per vėlesnius kvotų metus, nes pieno rinka greitai vystosi.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas
Valstybė narė 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Belgija 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bulgarija 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Čekija 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Danija 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Vokietija 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Estija 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Airija 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Graikija 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Ispanija 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Prancūzija 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Italija 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Kipras 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Latvija 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Lietuva 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Liuksemburgas 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Vengrija 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
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Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Nyderlandai 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Austrija 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Lenkija 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugalija 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Rumunija 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Slovėnija 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Slovakija 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Suomija 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Švedija 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Jungtinė 
Karalystė 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Parlamento pakeitimas
Valstybė narė 2008/09 2009/10 2010/11

Belgija 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bulgarija 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Čekija 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Danija 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Vokietija 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Estija 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Airija 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Graikija 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Ispanija 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Prancūzija 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Italija 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Kipras 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Latvija 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Lietuva 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Liuksemburgas 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Vengrija 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Nyderlandai 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Austrija 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Lenkija 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugalija 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Rumunija 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Slovėnija 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Slovakija 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Suomija 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Švedija 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Jungtinė 
Karalystė 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Pagrindimas
I priede nurodytos nacionalinės pieno kvotos – kiekiai (tonomis) kiekvienai valstybei narei. I 
priedas susijęs su šio reglamento 4 straipsnio 14 punktu ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
55 straipsnio 1 dalimi ir 65 straipsniu. Pranešėjas siūlo be 2 % padidinimo 2008–2009 
metais, dėl kurio jau susitarta, paremti pieno kvotų padidinimą 1 % 2009–2010 ir 2010–2011 
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prekybos metais. Pranešėjas siekia iš naujo įvertinti padėtį rinkoje per vėlesnius kvotų metus, 
nes pieno rinka greitai vystosi.
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